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FORMANDEN HAR ORDET
Du sidder nu med efterårsbladet i hånden – med alt det, som skulle have 
været med i det blad, du har fået. Smid det første ud og behold dette her! 
Vi beklager, men somme tider går alt galt, og det gjorde det altså denne 
gang.
Håber I alle sammen har haft en god bukkejagt. Nogle af os har haft brug 
for at tilkalde en schweisshundefører. Uheld, bukke feber, for lidt træning? 
Uanset hvad, så hellere tilkalde en gang for meget end en gang for lidt. Det 
er fl ot, at både hund og fører går til den – og de har givetvis nærmest kørt 
i døgndrift i perioder. Selv måtte jeg også ringe efter kvalifi ceret bistand. 
Her er det nok på sin plads at reklamere lidt for vores riffelskyd ning – se 
nærmere inde i bladet. Her kan man nemlig få lov at prøve grænser af. 
Og det bliver man klogere af – både på hvordan man bedst kan stå/ligge/
sidde.
Som formand vil jeg gerne give udtryk for, at det er dejligt at have en selv-
kørende jagtforening, båret af ildsjæle. En jagtfor ening er drevet af frivillige, 
der gerne vil deltage i aktiviteterne. Det er fi nt blot at deltage der, hvor man 
har interesse for det. Men det skal ikke glemmes, at nogen får det til at ske. 
Så tak til ildsjælene i foreningen, og velkommen til de kommende ildsjæle. 
Vi stillede op som årets jagtforening, men vandt ikke. Det skal ikke afholde 
os fra at være lidt stolte af alle de tilbud, som Veggerby Jagtforening har til 
medlemmerne. Både de lidt mere tilbagelænede tilbud og de mere aktive 
tilbud. Vi har i foreningen fået mere fjord- og havjagt ind i vores tilbud, hvil-
ket er en god ting – både for nyjægere og for os andre, som bare aldrig rig-
tigt har fået startet på det. Buejægerne kommer sikkert i de kommende år 
til at fylde mere i vores udbud, for mange fi nder det udfordrende at vende 
tilbage til en mere oprindelig jægerrolle med buen i hånden.
Det sociale liv omkring det at være jæger betyder noget. I mine otte år som jæ-
ger har jeg været sammen med rigtig mange ældre jægere, som helt tydeligt 
fi k meget ud af snakkene og frokosterne og parolen. Det bedste er, når der er 
nogle på jagthorn, som uanset vejret stiller sig op og blæser det bedste, de kan. 
I år var jagtforeningen med til at afvikle Danmarksmesterskabet i jagt-
hornsblæsning på Lundbæk, hvilket vi vist kun fi k roser for. Så tak til alle 
jer, der lagde arbejdskraft i det. 
Året har været præget af nyheden om ulve i Danmark. Nogle mener, at det 
er skønt at ulven er tilbage igen efter et par hundrede år. Andre – herunder 
jeg selv – mener, at ulven ikke hører hjemme i et kulturland som Danmark. 
Rovdyr som ulve skal som udgangspunkt efter min mening være bange 
for mennesker, for at det skulle kunne lade sig gøre. Og vi skal have stor 
respekt for, at de virkelig er rovdyr, som sagtens kan vænne sig til også at 
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jage mennesker. Jeg ser ikke den store romantik i at få byulve – på linie 
med byræve. Hvis nogen virkelig brænder for projektet, så lad os starte i 
Dyrehaven på Sjælland. Og så tage en evalue ring efter en 3-4 år. 
Derimod synes jeg, at det er spændende med dåvildt og kron vildt i vores 
område. Og jeg har selv set dåhjort tæt på vores gård, og store fl okke af 
kronvildt i området. 
Spændende er det også, om haren kan jages her til efteråret i Vesthimmer-
land, hvilket forudsætter, at særfredningen ophæves. 
God jagt her til efteråret. Pas på jer selv og hinanden. Og husk at øve jer!

Kitty Dencker

GENERALFORSAMLING
Afholdes den 23. januar 2014 – sæt allerede nu kryds i kalen deren!

HUNDEUDVALGET
Så gik der et forår igen, hvor vi begyndte først i februar.  Og vi var godt nok 
mange. En del nye var mødt op, så vi var glade og delte hundene op på 
den måde, at Kim fi k de unge, og jeg selv og min hjælper Frits tog resten. 
Vi har igen i år fået lov til at bruge arealer hos Preben Drastup, Lars fra 
Louisendal og Eskil Romme. Tusind tak til dem.
Også en tak til Bjarne for god grill undervejs. 
Til afslutningen havde vi fået fat i Gunnar Dahl til at bedømme vores hunde. 
Og sædvanen tro, lovede Agner, at han nok skulle møde op - for nogen 
skal jo være sidst, som han siger - og det blev han så!
Vinderne blandt unghundene blev:
 1. plads Vera Andersen og Rosa med 50 point.
 2. plads Jens Poulsen og Alma med 45 point.
 3. plads Jonas Johansen og Balloo med ? point.
Vinderne i åben klasse blev:
 1. plads Jesper Rasmussen og Calvin med 50 point.
 2. plads Laurids Frandsen og Kida med 48 point.
 3. plads Mads Andersen og Leika med 43 point .
Tillykke til jer. Det var godt kæmpet.
De to bedste fra hver klasse blev i år udtaget til Rold Skov Match, hvor de 
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blev nr. to. Det er bare godt gået. Og som om det ikke er nok, så havde 
vi også en unghund, der blev nr. 2 ud af alle holdene. Nemlig Jonas Jo-
hansen med Baloo. 
Jeg skal også huske, at sige tak til Preben for grisen - og selvfølgelig også 
til Elon for slagte den til os.
Når i nu læser dette blad, er efterårets hundetræning så småt ved at være 
slut, og alt det lærte skal nu anvendes i felten. vi har i alt trænet 8 gange i 
august/september og der har som det plejer, ikke været mangel på hunde.
Vi vil som hundetrænerer gerne sige tak for i år, og håber vi ses igen til 
foråret.
Forårs hundetræning starter lørdag d. 1.marts 2014.
Se mere på www.veggerbyjagt.dk 
Vi ses til træning.

Hilsen udvalget - Flemming Christensen

GÅSE OG FASANJAGT I HELBERSKOV 
Agner Bruun har igen i år inviteret os på jagt 
på hans fantastiske arealer ved Mariager 
fjord. Her er det fasaner og gæs, som skal 
jages - og gæs er der masser af på Agners 
marker, som ligger lige ned til fjorden. Agner 
har ikke helt aftalen på plads med gæssene, 
om hvornår de vil komme, så datoen for jag-
ten kommer først senere.
Derfor kan i roligt tilmelde jer jagten, der bliver rift om pladserne.
Jagten bliver naturligvis i en weekend og så snart datoen er på plads, 
sendes den rundt via nyhedsmail og kommer på hjemmesiden.
Pladser fordeles efter “først til mølle”. Pris for denne jagt er kun 60 kr. 
Tilmelding til Kim Mark på km@veggerbyjagt.dk eller 29266336

Jagtudvalget - Kim Mark 
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JAGT I STATSSKOVEN 
Vi har tidligere fået tildelt 1 jagt for 2 mand på Naturstyrelsen Himmerlands 
arealer, og det håber vi også, vi får i år.
Som vi plejer, uddeles pladserne til en nyjæger samt en erfaren jæger. Der 
trækkes lod om pladserne blandt de tilmeldte.
Sidste år var vi så heldige, at vi fi k 2 jagter, hvilket gjorde, at alle dem som 
havde tilmeldt sig og kunne den pågældende dag, kom på jagt.
Vi har endnu ikke fået en dato, men så snart vi har den, sendes den rundt 
via vores nyhedsmail. Endnu en god grund til at tilmelde sig vores nyheds-
mail.
Tilmelding til jagten kan ske til undertegnede på mail: km@veggerbyjagt 
eller tlf. 29266336.

Jagtudvalget - Kim Mark 

Vi har i Veggerby Jagtforening kørt et nyheds-
brev pr. mail i nogle år, og vi har fået mange 
positive tilbagemeldinger om, at I som med-
lemmer er glade for denne måde at modtage 
information på.
Nyhedsbrevet udsendes ca. 1 gang om 
måneden og oplyser om kommende arrange-

menter såsom foredrag, jagter, kurser, indkøbsture osv. 
Lige nu arbejdes der på et samarbejde med de nærliggende jagt butikker, 
så de får mulighed for at videregive informationer og tilbud gennem ny-
hedsbrevet. 
Vi har et rigtigt godt samarbejde med Suldrup og Støvring Jagt forening, 
hvilket giver mulighed for at deltage i nogle af hinandens arrangementer. 
Disse arrangementer vil ligeledes blive udsendt via vores nyhedsbrev.
Vi har desværre på det sidste fået en del mails retur på grund af ugyldig 
mailadresse, så har du ikke modtaget nyhedsbrevet fra os den sidste 
måned, skal du tilmelde dig igen. 
Det er samtidig en opfordring til nye medlemmer i Veggerby Jagt forening 
om at tilmelde jer nyhedsbrevet.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en mail til 
km@veggerbyjagt.dk
I mailen bedes du oplyse dit navn, adresse, mobil/tlf. nr. samt e-mail 
adresse.  
Vi håber på, at I alle vil tilslutte jer dette nyhedsbrev. 
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KNIVKLUBBEN
Tirsdag den 29. oktober kl.19 starter vi en ny sæson i knivklubben i sløjd-
lokalet på Suldrup Skole, hvor Ernst Frandsen kommer og viser sine fi ne 
knive og skeder frem og fortæller lidt om fremstillingen af knive og skeder. 
Man må lave hvad man vil: skydestok, en oplukker, nyt skæfte til dit gevær 
eller en pizzaskærer. Og mon ikke Andreas Bruhn kommer og udstopper 
nogle krager til lokkefugle.
Man behøver ikke at være medlem af Veggerby Jagtforening for at deltage 
i knivklubben. Man møder bare op i kælderen i sløjdlokalet den 29. oktober 
kl. 19. Vi slutter af med hygge og smørrebrød den 25. marts 2014 

Bjarne Christensen, tlf. 22 97 85 77

BLISHØNEJAGT I HALKÆR BREDNING
Vi prøver igen i år at lave en morgenjagt efter hovedsageligt blishøns. Men 
blishønsene er de sidste år kommet senere ud på fjorden, så det kan være, 
at den bliver fl yttet lidt fremad, hvis ikke de er kommet til den tid.
Datoen bliver: Lørdag d. 28. september 2013 kl. 08.30  på havnen i Seb-
bersund.
Så har du lyst til at komme ud og prøve en skydepram og have en hyggelig 
dag med ligesindede er her chancen.
Hvilket grej du ellers måtte få brug for, fortæller jeg dig ved tilmelding.
Der kan maximalt være 8 deltagere på jagten.
Det koster kr. 25,- til dækning af benzin.
Tilmelding er til undertegnede efter princippet ”først til mølle ”.
Ved dårligt vejr/blæsevejr afl yses jagten

Claus Pedersen, tlf. 23 23 52 51
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ANDEJAGTER I GATTEN
Vi har i år syv andejagter hos Agner Jepsen i Gatten.
Mødetiderne deroppe er følgende:

Lørdag   01. september kl. 04.40
Lørdag   14. september kl. 05.20
Lørdag   28. september  kl. 05.30
Søndag  06. oktober   kl. 05.45
Søndag  20. oktober   kl. 17.30 - bemærk aften
Fredag 01. november  kl. 16.00 - bemærk aften
Lørdag   16. november  kl. 06.15

Første fi re jagter 100 kr. Sidste tre jagter 50 kr.
Tilmelding til Tage Ørsnes, tlf. 2172 8684/983 78684. 
Oplys venligst om du har hund med.
Ingen forlader jagten/jagthytten før parolen er ovre.
Man kører/går samlet til den sø, hvortil man har trukket sin post
Alle ænder sælges til dagspris.

RÆVEJAGT I MAJS- OG ROEMARKER
Søndag d. 22. september kl. 10.00 afholder vi rævejagt i majsmarker.
Der har ofte været mange ræve i majsen, men det kan være svært at få 
dem ud.
Derfor må der gerne være mange med hunde med denne dag. Vi skal helst 
være mindst 15 mand, så tag gerne en nabo eller jagtkammerat med, eller 
måske en kommende jæger. 
Tilmelding til Tage Ørsnes, tlf. 98 37 86 84/21 72 86 84.
Vi mødes hos mig, på Hjedsbækvej 132. - Husk madpakke.
Pris 25 kr. Jagtudvalget - Tage Ørsnes

FLUGTSKYDNING
Der trænes alle torsdag aftener indtil udgangen af september, så der 
er rig mulighed for at få afprøvet sine træffeevner, inden jagten starter. 
Der er altid to dygtige instruktører til at hjælpe nye, og give gode råd, hvis 
der er problemer. 
Se på fl ugtskydningens egen hjemmeside  - www.ssvfl ugt.dk.
Husk vores pokalskydning den 17. august.
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TILMELDINGER TIL JAGTERNE
Da vi ofte står med tomme pladser på jagterne grundet udeblivelse/meget 
sent afbud, har jagtudvalget besluttet, at der skal betales fuld pris for en 
bestilt plads, hvis man ikke møder eller ikke har sendt afbud 7 dage før 
jagten.
Dette gælder alle jagter. Jagtudvalget

FÆLLESJAGT
Søndag den 27. oktober kl. 10.00 afholder vi fællesjagt på til rådighed 
stillede arealer. Da arealerne er stillet til rådighed af mange forskellige, vil 
der blive jaget efter den enkelte lodsejers tilladelse. 
Vildtet tilfalder ikke skytten, men den jagtberettigede.
Der kan være ca.15 jægere denne dag, heraf 6 - 7 med hunde.
Tilmelding til Tage Ørsnes  9837 8684/2172 8684.
Pris 100 kr. (heri er indregnet mad).
Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes

DÅVILDT TRIVES I HIMMERLAND
Dåvildtet blev indført som dyrehavevildt i midten af 1700-tallet. For ca. 20 
år siden blev det populært, at holde dåvildt som produktionsdyr i vildt-
hegn.  Når hjorte holdes under hegn, er der altid risiko for at enkelte dyr 
slipper fri, og det er sandsynligvis sådanne dyr, der er grundlaget for de 
sporadiske bestande af dåvildt, som er ved at etablere sig mange steder 
i Himmerland. Det kan ikke udelukkes, at bestande fra syd har spredt sig 
nordpå. I Trendområdet og i området omkring Ma riager fjord er bestand-
ene efterhånden så store, at en skånsom beskyd ning kan fi nde sted, men 
i den øvrige del af Himmerland bør jægerne skåne dyrene med jagt. Blot i 
løbet af få år kan en lille bestand blive af en sådan størrelse, at en skånsom 
jagt kan fi nde sted.
Dåvildt er meget stedbundne og vandrer ikke over større afstande som 
f.eks. kronvildt. Ofte bliver dåvildtet tæt på det sted, hvor de er født, og er 
de født under hegn kan der gå fl ere år inden den naturlige skyhed indfi nder 
sig. Det siger sig selv, at det er uetisk at drive jagt på delvist tamme dyr. 
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Dåvildtet holder ofte sammen i mindre familiegrupper. Hvis en hjort bort-
skydes fra en gruppe dåer, bliver dåerne sandsynligvis ikke beslået (parret) 
før en ny stor hjort indfi nder sig, og da afstanden mellem bestandene er 
stor, er sandsynlighed for, at en hjort indfi nder sig lille. Har dåerne først sat 
sig for, at de vil parres med den gamle store hjort, så får de unge hjorte i 
gruppen ikke lov, og et års tilvækst i bestanden spildes.
Jægerne bør vise storsind og ikke tænke ”Hvis jeg ikke skyder, så sky-
der nabojægeren”. Snak med nabojægeren og glæd jer over synet af 
dåvildtet og få en dialog om fremtidens afskydningspolitik. Det allerbed-
ste vil være hvis lodsejerne og jægerne danner et hjortelaug og får aftalt 
en forvaltnings politik for det område, hvor dåvildtet holder til. Husk at alt 
dåvildt er fredet  i den del af Vesthimmerland, der ligger vest for E45 og 
nord for vejføringen Haverslev, Aars, V. Hornum til Trend.
Nu er der nok nogle landmænd, som bliver bekymret for, om dåvildtet kan 
gøre skade på afgrøderne, men set i lyset af at dåvildt ikke færdes i store 
rudler som kronvildt, og at dåvildtet er meget mindre, vil ska derne være 
forholdsvis ubetydelige. Det kan selvfølgelig ikke afvises, at dåvildt un-
der visse omstændigheder kan forvolde skade, men ska derne vil slet ikke 
være af et så stort omfang, som skader forvoldt af store fl okke kronvildt. 
Lad os glæde os over, at dåvildtet trives, og hjælpe bestanden på vej. Om-
vendt skal vi også som lodsejere og jægere være klar til at regulere, hvis 
bestanden bliver for stor. Målet må være en passende bestand af hjorte-
vildt – råvildt, dåvildt og kronvildt - som er til glæde for lodsejere, jægere 
og andre naturbrugere.  Balancen er svær, men når der er små bestande 
må bestanden hjælpes op, og når der er for mange, må bestanden regu-
leres. I begge situationer skal jægerne være deres ansvar bevidst, og ikke 
gå på kompromis med de jagtetiske regler for hjortejagt.

Niels Quist-Jensen, 
formand for Hjortevildtsgruppen Himmerland.
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NYJÆGERTEMAER 
I VEGGERBY JAGTFORENING 2013
Som en fortsættelse af sidste års nyjæger aktiviteter vil vi afvikle en serie 
af jagttemaer rettet mod foreningens nyjægere. Følg med på foreningens 
facebookside samt hjemmeside, her vil der løbende blive slået nyjæger-
aktiviteter op. Blandt andet vil der være mulighed for at tilmelde sig en 
mentorordning, hvor nyjægere har mulighed for at komme lidt i praktik hos 
erfarne jægere. 
Så har du et nyere jagttegn, og har du lyst til at prøve andre jagtformer end 
de mest gængse, så meld dig til strandjagtstemadagen og mentorordnin-
gen. Tilmelding til Lars pr. telefon. Se detaljerne nedenfor.
Formålet med forløbene er gennem praktisk og teoretisk vejledning fra er-
farne jægere, at gøre deltagerne i stand til at dyrke spændende jagtformer 
på egen hånd og give dem mulighed for at gøre egne erfaringer.
Desuden er det vores mål, at jagtformerne skal kunne dyrkes på et skrabet 
budget. 
Som medlem af Veggerby Jagtforening er der rig mulighed for at dyrke 
strandjagt for en billig penge. Tillige har vi i al beskedenhed et af lan-
dets mest sagnomspundne revirer i baghaven, nemlig Nibe Bred-
ning. Her er der mulighed for jagt og naturoplevelser i verdensklasse. 
Få steder fi ndes så stor artsrigdom og koncentration i andejagt som her. 
Der er efterhånden også gode muligheder for gæs i Nibe Bredning.

STRANDJAGTSTEMADAGE
Den 21. og 22. september kl. 10.00
Nibe Flugtskydningsbane (Aalborgvej 47, 9240 Nibe)

Formiddag:
Oplæg om jagten på søterritoriet.
I løbet af formiddagen vil vi beskæftige os med følgende punkter:
-  De forskellige jagtmetoder på henholdsvis svømmeænder, dykænder og 

gæs. 
-  Gennemgang af de mest gængse vildtarter på havet og inspiration til 

hvorledes de jages på fornuftig vis.
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-  Sikkerhed til søs
-  Etik ved jagt på søterritoriet, herunder skudafstande, fornuftig beskyd-

ning af visse arter.
-  Hvor må man jage, begrænsninger og muligheder.
-  Forberedelse og tilberedning af vildt.
Frokost: Medbring madpakke

Eftermiddag:
Eftermiddagen vil forløbe med en praktisk introduktion til ud styret. 
Vi tager samlet til stranden og søsætter prammene. Her vil du få mulighed 
for at prøve grejet af, inden det for alvor går løs. Vi vil eksperimentere med 
udlægning af lokkefugle og forankring af pram på hensigtsmæssig måde. 
Samtidig vil vi lave praktiske øvelser angående sikkerhed til søs i forbind-
else med pramjagt. (Husk tørt tøj).  
Deltagerne opdeles i hold, så vi jager maks. 3 personer sammen. Vi plan-
lægger at tage på trækjagt allerede om aftenen, og så tage et morgentræk 
om søndagen. Desværre har vi begrænsede mængder af pramme til vores 
rådighed, så tilmeld dig i god tid. 
Tid og sted for jagten aftales på dagen, så vi kan tage højde for vind og 
vejr. 
Prisen for hele arrangementet er 250,- (teoridag og to gange trækjagt på 
vandet med mentor). Du skal selv medbringe 
madpakke til frokost den 21. september. Af-
tensmad og morgenmad laver vi sammen. Der 
vil være mulighed for overnatning under primi-
tive forhold (medbring sovepose osv.)
Såfremt der blandt deltagerne er stemning for 
det, vil der blive afholdt en jagtdag mere i okto-
ber og en i januar. Igen efter to til én princippet. 
Her er prisen 100,- pr. deltager. Dog kan vejret 
give afl ysninger af disse arrangementer. Eks. i 
tilfælde af is på fjorden.
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KROGH’S STENSILO 2013 
Vi har nu gennem fl ere år arrangeret weekendjagt  hos Krogh´s stensilo, 
disse jagter har været en succes, og de har hvert år været fuldt booket.
Derfor arrangerer vi naturligvis jagten igen i år.
Jagten kommer i år komme til at ligge i oktober måned, som dermed giver 
mulighed for at arrangere drivjagt på bla. råvildt og harer.
Der vil som det plejer være fri jagt på gæs og ænder, fra fredag middag til 
søndag aften.
Lørdag vil der blive arrangeret en drivjagt, og efter denne, kan de der har 
lyst, være med til at tilberede aftensmaden. Forhåbentlig får vi nedlagt 
noget vi kan tilberede. 
Weekend jagten afholdes d. 11-13 Oktober 2013
Pris for jagten kr. 600,- og ca. 250,- til fortæring.
Har du lyst til at deltage på denne jagt eller 
få mere information om jagten, så send en 
mail til km@veggerbyjagt.dk 
Der er kun plads til 20 jægere til denne jagt 
og pladserne bliver fordelt efter ”først til 
mølle princip” de første har allerede sikret 
sig en plads.

Jagtudvalget - Kim Mark 

JULEJAGT HOS EIGIL HOSBOND 
Vi afholder jagt søndag den 29. december kl. 09.15 hos Eigil Hosbond.
Eigil giver en lille en til halsen om morgenen.
Efter jagten holder Eigil auktion over dagens udbytte.
Da jagten forventes at tage hele dagen, skal der medbringes en solid mad-
pakke.
Pris 250 kr.
Vi mødes hos Eigil Hosbond, Dalumvej 34, Suldrup.
Bindende tilmelding til Tage Ørsnes 98 37 86 84, efter ”først til mølle” prin-
cippet. Der er plads til 16 jægere, heraf mindst 6 mand med hund.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes



13

UDLEJNING AF JAGTPRAMME 
Veggerby Jagtforening udlejer sine to pramme til medlem-
merne. Prammene er to Tostrupbobler.
Fladbundede pramme som egner sig godt til jagt på ænder 
og gæs i den frie såt.
Med Nibe Bredning lige uden for døren har du adgang til 
store naturoplevelser og fantastisk andejagt.
Prisen for alt dette er den nette sum af 50,- pr. pram pr. dag.
Hvor fi nder du jagt af den kvalitet til de penge ellers?
Prammene lejes ved at kontakte Dennis på tlf. 5170 0228.

MADLAVNING EFTERÅR 2013 
Efter en forhåbentlig god sommer for alle, starter vi op med  madlavning 
igen, så alle kan blive fedet op efter en aktiv sommer, og inden jagtsæso-
nens krævende traveture.
Vi starter op torsdag den 17/10 kl. 18.00 på Øster Hornum Skole, som 
venligst udlåner køkkenet til os.
På kurset deltager alle med kogekunst efter egne evner, men vi får altid 
god mad i den sidste ende. Faktisk er maden så god, at nogle deltagere 
har svært ved at stoppe i tide igen – ingen nævnt, ingen glemt.
Pris for kurset varierer lidt fra gang til gang pga. udgifterne til mad, men 
ca. kr. 100 pr. gang.
Tilmelding til undertegnede senest den 12/10.

Flemming Christensen - Tlf. 2622 9713
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TEMA 2: LOKKEJAGT PÅ RÆV 
Temaet henvender sig til dig, der har et nyt riffeltegn og som ønsker at 
forbedre mulighederne for spændende og ofte billig riffeljagt. Lokkejagt på 
ræv er i de seneste år blevet en mere populær jagtform. 
Temaet er opdelt i et introduktionsoplæg og en praktisk jagt.
Dagen opdeles i en teoretisk del om formiddagen og en praktisk del om 
eftermiddagen. 
Formiddagen vil gå med et oplæg om lokkejagt på ræv ved Sandor Hest-
bæk Markus, vildtkonsulent ved Naturstyrelsen i Kronjylland. Han vil blandt 
andet komme ind på følgende:
-  Rævens biologi og indfl ydelse på anden fauna.
-  Jagtstrategi i forbindelse med lokkejagt, med udgangspunkt i de 

relevante revirer.
-  Kaldeteknik samt praktisk afprøvning af lokkekald.

Eftermiddag/aften:
Vi tager ud på revirer der til formålet er stillet foreningen til rådighed. Her 
skal vi se, om vi kan omsætte formiddagens teori til praksis.
Vi mødes alle sammen den 1. februar kl. 10 til et rundstykke og en kop 
kaffe i lokalerne på Halkær Mølle (Hedegårdvej 1, Halkær 9240 Nibe).
Prisen for hele arrangementet er 250,-. Du skal selv medbringe madpakke 
til frokost. Desuden skal du stille med indskudt riffel og ammunition til brug 
ved jagten.
Der vil være kaffe og rundstykker, og du vil kunne købe drikkevarer til 
rimelige priser. Der kan maksimalt være 8 deltagere på temadagen. Fore-
draget (altså minus jagt) er dog åbent for alle foreningens medlemmer 
mod en deltagerbetaling på 75,-, også her er tilmelding nød vendigt. Ved 
tilmelding vil du modtage en mail med praktiske oplysnin-

ger om, hvad du skal medbringe, 
samt hvor du skal på jagt. Tilmel ding 
senest man. d. 9. december (efter 
først til mølle princippet) til:

Lars Rasmussen, tlf. 2083 8921, 
mail: matterhorn83@hotmail.com
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TROFÆAFTEN 
Hvis du “mod alt forventning” ikke har haft mu-
lighed for at prale med dit trofæ(er), som du fi k 
nedlagt i 2013, så er muligheden her.
Vi afholder trofæaften mandag d. 21. april 2014 
kl. 19.30 på Halkær mølle.
Som vi plejer, vil der være præmie til fl otteste dan-
ske buk - sjoveste buk og til bedste udenlandske 
trofæ.
Lige meget om trofæet er stort eller lille, så ligger 
der altid en god jagtoplevelse bag og sikkert også 
en god historie.
Disse oplevelser vil vi gerne, at du kommer, og 
deler med os andre. Vi vil denne aften være vært 
for en øl/vand, kaffe og et stykke mad. Så tag dine  
jagtkammerater med til en hyggelig aften. 

Jagtudvalget - Kim Mark 

RÆVEJAGT I HALKÆR 2014 
Vi har igen i år lavet er fantastisk aftale med Preben Drastrup, han har 
mange ræve han gerne vil af med og vi vil gerne skyde dem.
Så derfor har vi fået lov til at låne arealerne i Halkær, så vi kan afholde en 
fantastisk rævejagt.
Jagten afholdes lørdag d. 11. januar 2014 kl. 9.00.
Efter jagten serveres der gule ærter. 
Der er 15 pladser til denne jagt, som fordeles efter først til mølle.
Tilmelding til Kim Mark på km@veggerbyjagt.dk eller 29266336.
Venligst oplys om du medbringer hund.
Nærmere orientering ved tilmelding. 
Pris for jagt og gule ærter ca. kr. 120,-.

Jagtudvalget - Kim Mark 
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BESTYRELSE & UDVALG
Bestyrelse

 Formand Kitty Dencker 21824383 kontakt@kittydencker.dk

 Næstformand Lars Rasmussen 20838921 matterhorn83@hotmail.com

 Sekretær Gitte Pedersen 30221324 gitte@veggerbyjagt.dk

 Kasserer Laurits Frandsen 20229151 kirkegaard@pc.dk

 Medlem Bjarne Johansen 20254011 mail@idegardiner.dk

Flugtskydningsudvalg

 Instruktør Tage Ørsnæs 21728684 tageoersnes@christensen.mail.dk

  Ulf Borup 23473767 ulfborup@gmail.com

  Peter Svanhede 22727370 

  Torben Langdahl 20109242 t.langdahl@live.dk

  Lasse Grønhøj 22176041 lassegroenhoej@hotmail.com

Hundeudvalg

  Flemming Christensen 26229713 fcmollevej@yahoo.dk

  Bjarne Christensen 22978577 blc-soerup@c.dk

  Fritz Toft 61469094 fritztoft@live.dk

  Kim Mark 29266336 km@veggerbyjagt.dk

Riffeludvalg

  Elon Godiksen 29413755 elongodiksen@gmail.com

  Bent Sørensen 98621302 bbsaars@hotmail.com

  Lars Mathisen 29936500 

  Mogens Drastrup 40976309 mogens@drastrup.dk

  Ove Strøm 29319303 os_s@mail.tele.dk

Jagtudvalg

  Tage Ørsnæs 21728684 tageoersnes@christensen.mail.dk

  Torben Larsen  21565165 torben_larsen29@hotmail.com

  Kim Mark 29266336 km@veggerbyjagt.dk

  Lars Rasmussen 20838921 matterhorn83@hotmail.com

Webmaster

  Claus Pedersen    claus@compufi x.dk


